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OVERHEIDSKILO’S 

Welke communicatiestrategie kan de Nederlandse overheid voeren om haar burgers 

gezondere voeding te laten consumeren? 

 

 

 

 

Tijd voor actie.. 
Nederland wordt steeds ongezonder. Obesitas, diabetes type II en hart- en vaatziekten nemen in 
enorm snel tempo toe. Hoe komt dat? Kan de overheid Nederlandse burgers sterker motiveren om 
gezonde voeding te consumeren? Is het niet opmerkelijk dat de overheid zoveel aandacht besteed 
aan het coronavirus, om de sterftegevallen als gevolg van dit virus te beperken, maar niet de juiste 
aandacht besteed aan de gevolgen van overgewicht? Waarom trekt de overheid alles uit de kast voor 
corona, maar heffen ze niet eens belasting op suiker, of plakken ze daar net als bij roken enge 
stickers op? 

Relevantie.. 
Ook op dit moment is overgewicht een van de grootste doodsoorzaken in Nederland. Toch creëert de 
overheid hier niet genoeg ‘awereness’ voor, terwijl voor het coronavirus door vuur wordt gegaan. De 
overheid moet doodsoorzaak nummer 1, waar we constant mee geconfronteerd worden, onder ogen 
komen, en een passende communicatiestrategie vinden die ervoor zorgt dat de Nederlandse burger 
gezondere voeding gaat consumeren! Overgewicht - zelfs als er geen sprake is van obesitas - doodt 
per jaar miljoenen mensen ter wereld. Meer dan twee miljard volwassenen en kinderen, bijna een 
derde van de totale wereldbevolking, hebben gezondheidsproblemen door hun gewicht (The New 
England Journal of Medicine, 2017). 

In 2015 stierven wereldwijd bijna vier miljoen mensen aan gewicht gerelateerde aandoeningen, met 

als meest voorkomende aandoening hart- en vaatziekten. Van sterfgevallen door overgewicht had 

zestig procent officieel obesitas. De andere veertig procent van de sterfgevallen waren mensen die 

alleen overgewicht hadden. Volgens de wetenschappers die de studie uitvoerden denken veel 

mensen dat het wel goed komt zolang ze maar niet officieel obesitas krijgen. Maar de onderzoekers 

waarschuwen dat dat niet het geval is. Het feit dat de onderzoekers van de Washington University 

constateerde dat veel mensen denken dat ‘het wel goed komt zolang ze maar niet officieel obesitas 

krijgen’, maar dit absoluut niet het geval is, geeft weer hoe weinig ‘awareness’ hiervoor gecreëerd 

wordt vanuit de overheid (The New England Journal of Medicine, 2017). 

Tot nu toe.. 

De Nederlandse overheid probeert al jarenlang Nederlandse burgers op verschillende manieren te 

motiveren om meer gezonde voeding te consumeren. Dit doet de overheid in de vorm van 

campagnes en verschillende maatregelen. De gezondheidsraad concludeert echter dat de effecten 

van massa media campagnes op gedrag heel klein zijn (RIVM, 2019). 
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Averechts effect.. 

Volgens sociaal psycholoog Susanne Tauber hebben gezondheidscampagnes een averechts effect. Zij 

heeft onderzoek gedaan naar gezondheid en normen. De gedachte die achter de gezondheidsnorm 

zit is persoonlijke maakbaarheid: je hebt de verantwoordelijkheid voor je gewicht zelf in handen. 

Terwijl de norm sterk vanuit de overheid wordt bepaald. Het paradoxale is namelijk dat de overheid 

wel die norm stelt (slank zijn), maar de verantwoordelijkheid van het gedrag steeds meer bij de 

burger legt. Daarbij gaat de motivatie achteruit om iets aan het probleem te doen als je op een 

vervelende manier wordt aangekeken door je medeburger. De gezondheidsnormen zoals die nu 

worden gehanteerd, werken dan averechts (Het Parool, 2018). 

Motivatie / beweegredenen.. 

Tim van Brain Creatives heeft Communicatiewetenschappen en Behavioural Design Academics 

gestudeerd en runt een bedrijf in de neuromarketing. Volgens hem hebben mensen voor een 

gedragsverandering een heel duidelijk handelingsperspectief nodig. Het moet enorm duidelijk zijn 

wat ze moeten doen, want dan is de motivatie voor het gewenste gedrag groter. Gezond eten: wat is 

dat dan precies? Gezond eten is het eindgedrag wat je wil, maar dit kun je niet in een keer bereiken. 

Op weg naar dit doel zijn er een aantal deuren te openen. Dit noemen we sleutelgedrag. Elke sleutel 

opent een deur naar nieuw gedrag, met als einddoel gezond eten (nudging). Daarnaast willen 

mensen een goede keuze maken om de juiste redenen en vanuit hun eigen motivatie. En niet omdat 

het moet van de overheid. Daarom wordt het effect van een prijsstijging/daling van voeding 

misschien overschat. Dit heeft namelijk niks te maken met intrinsieke motivatie.  

Aanbevelingen.. 

Om de Nederlandse burger gezondere voeding te laten consumeren, dient er een 

gedragsverandering plaats te vinden. Waar nu nog 50,1% van de Nederlanders overgewicht heeft, is 

dat over een aantal jaren hopelijk een veel lager percentage. In de communicatie rondom deze 

gedragsverandering dient er gericht te worden op intrinsieke motivatie. Ook moet er gebruik 

gemaakt worden van nudging. De aanpak moet in kleine stapjes zijn, zodat de overheid steeds meer 

sleutelmomenten creëert en deuren opent naar het einddoel van gezond eten. Daarnaast moet de 

overheid een heel duidelijk handelingsperspectief communiceren. Het moet enorm duidelijk zijn wat 

mensen moeten doen, want dan wordt de motivatie voor het gewenste gedrag groter. Ook kan de 

overheid gebruik maken van het haakje met het coronavirus. 

Ongezond eetgedrag is automatisch gedrag en daarbij spelen sociale beïnvloeding en sociale normen 

een belangrijke rol. Daarom kan de overheid het beste de sociale netwerkbenadering gebruiken om 

de Nederlandse burger te motiveren om gezondere voeding te consumeren. 

 

 


